
ДАЙДЖЕСТ ПОДІЙ ЗА ПЕРІОД 14 — 25 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

ВІЙНА В УКРАЇНІ.
ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО

ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА:
 

24 лютого 2022 року Росія за підтримки Білорусі розпочала новий етап війни проти України, здійснивши
безпрецедентне в новітній історії широкомасштабне вторгнення на територію нашої країни.
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     Матеріал підготовлено 
«Східноукраїнським центром громадських ініціатив» 
*

ДАЙДЖЕСТ № 1 
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Порушення принципу розрізнення: цивільні особи та комбатанти; цивільні
об’єкти та військові цілі. Напади невибіркового характеру.
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ЗМІСТ

Напади на об’єкти, що перебувають під особливим захистом: споруди та установки
підвищеної небезпеки.

Знищення та захоплення майна, розграбування

Голод і обмеження доступу до гуманітарної допомоги

Депортація та примусове переміщення цивільного населення окупованої території

Джерело: Євген Малолєтка
Сексуальне насильство

Примусові зникнення та свавільне позбавлення волі
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CХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ

Джерело: Євген Малолєтка

Фото: Євген Малолєтка

Команда Східноукраїнського центру громадських ініціатив (СЦГІ) продовжує свою роботу, розпочату
ще в 2014 році, зі збору та документування фактів порушення міжнародного гуманітарного права (МГП)
під час збройного конфлікту, з метою подальшого подання відповідних матеріалів Офісу Прокурора
Міжнародного кримінального суду (МКС), Офісу Генпрокурора (Україна), міжнародним комісіям із
розслідування, мандат яких передбачатиме збирання, документування та підготовку для судових
розглядів усіх порушень прав людини, воєнних та інших злочинів, а також іншим міжнародним
організаціям. 

Сподіваємося, що результати нашої роботи та поточне інформування буде корисним також журналістам
та широкому колу громадян, які цікавляться перебігом збройного конфлікту та фактами порушень МГП. 

Обидві сторони міжнародного збройного конфлікту зобов’язані дотримуватися щонайменше
Женевських конвенцій 1949 року, Додаткового протоколу І від 1977 року до Женевських конвенцій 1949
року, Гаагської конвенції про закони та звичаї сухопутної війни від 1907 року, міжнародних звичаїв
(звичаєвого МГП) та пам’ятати про свої зобов’язання за міжнародним правом прав людини. Водночас, не
всі діяння, вчинені сторонами конфлікту, є порушенням міжнародного права та/або воєнними злочинами
чи злочинами проти людяності. Тому ми намагатимемося пояснити, з яких причин конкретне діяння слід
вважати порушенням міжнародного права. 
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Протягом минулих двох тижнів збройні сили РФ продовжували ігнорувати норми МГП та в порушення
принципу розрізнення здійснювали напади як на цивільних осіб, так і на цивільні об’єкти. Кількість нападів
невибіркового характеру залишалася надзвичайно високою. 

ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ РОЗРІЗНЕННЯ: ЦИВІЛЬНІ ОСОБИ ТА
КОМБАТАНТИ; ЦИВІЛЬНІ ОБ’ЄКТИ ТА ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ.
НАПАДИ НЕВИБІРКОВОГО ХАРАКТЕРУ

1

ПРИКЛАДИ:

14 березня з’явилося повідомлення про вбивство у
Ворзелі Київської області відомого українського фізика
Василя Кладька. 

15 березня мав місце обстріл евакуаційної колони, що
слідувала з Гостомеля. Щонайменше одна людина
загинула. 

15 березня обстріл евакуаційного автобусу з Рубіжного
(Луганська обл.). Загиблих та поранених не було. Також в
Рубіжному було піддано нападу майже одночасно
інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три
школи. Загинуло чотири людини.

15 березня в Горенці (Київська обл.) був вбитий
фотокореспондент Fox News П’єр Закжевський. Разом з
ним загинула українка Олександра Кувшинова, яка
супроводжувала знімальну групу. Ще одна людина
отримала поранення. 

16 березня російські війська завдали артилерійського удару по автоколоні з цивільним населенням, що
прямувала за визначеним гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. Повідомлялося про
п’ятьох поранених, зокрема, одну дитину у важкому стані. 

16 березня мав місце ракетно-бомбовий удар по будівлі Драмтеатру в оточеному Маріуполі. В момент
нападу в бомбосховищі театру перебувало цивільне населення (переважно жінки та діти, особи похилого
віку). Будівля театру була майже повністю зруйнована. Інформації про кількість загиблих та поранених
досі немає. 
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16 березня російські військові завдали ракетно-бомбового удару по нещодавно відреконструйованій
будівлі плавбасейну «Нептун» у Маріуполі, що використовувалася цивільним населенням міста в якості
укриття. Будівля плавбасейну майже повністю зруйнована, а кількість загиблих та поранених досі
невідома.

16 березня від ймовірно ракетного удару в спальному мікрорайоні Чернігова загинуло одразу десятеро
(за іншими даними – 14) цивільних осіб, що очікували в черзі по хліб. 

17 березня у Сєвєродонецьку (Луганська обл.) був обстріляний будинок притулку для матерів з дітьми. За
попередніми даними обійшлося без жертв.
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18 березня з’явилася інформація про те, що 1 березня збройні
сили РФ із застосуванням танкового озброєння умисно
обстріляли легкові автомобілі, в яких перебували цивільні
особи (зокрема, жінки та діти). Подія трапилася на
Житомирській трасі. Дві жінки отримали важкі поранення. В
авто також перебувало семеро дітей. Про їх стан не
повідомляється.

18 березня з’явилася інформація про те, що 11 березня у місті
Кремінна на Луганщині російські військові розстріляли з танка
будинок для людей похилого віку. На місці події загинуло 56
людей. Ще 15 вижили та за деякою інформацією були
переміщені російськими військовими до окупованого м.
Сватове на Луганщині, де до початку широкомасштабного
російського вторгнення розміщувався обласний геріатричний
інтернат.



19 березня росіяни завдали ракетно-бомбового удару по будівлі школи мистецтв № 12 у Маріуполі, яка
використовувалася жителями міста в якості укриття. Будівля школи зруйнована, а кількість загиблих та
поранених досі не відома. 

21 березня в Сєвєродонецьку збройні сили РФ відкрили вогонь по дитячій лікарні. Рятувальники ДСНС
оперативно евакуювали 7 дітей та 15 дорослих, зокрема 8 лікарів. 

22 березня російські військові здійснили черговий невибірковий обстріл Сєвєродонецька. Один зі
снарядів потрапив в чергу людей, що вишукувалася до продуктового магазину. За попередніми даними,
щонайменше одна людина загинула на місці, більше десяти з пораненнями різного ступенями тяжкості
наразі перебувають в лікарні.

24 березня збройні сили РФ із застосуванням далекобійної зброї здійснили обстріл житлового кварталу
Харкова. Снаряд влучив в чергу людей, що вишукувалася біля одного з відділень Нової пошти за
отриманням гуманітарної допомоги. За попередніми даними 6 людей загинули та ще 15 отримали
поранення. 

Мали місце випадки використання ЗС РФ присутності цивільного населення для захисту від воєнних дій.
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ПРИКЛАД: 

15 березня російські військові облаштували свої
позиції в будівлі Обласної лікарні інтенсивного
лікування у Маріуполі. В цей час в лікарні
перебували лікарі, пацієнти та жителі навколишніх
будинків, яким заборонили покидати приміщення
лікарні. 



ЧОМУ ЦЕ ПОРУШЕННЯ

Норми міжнародного гуманітарного права передбачають, що для забезпечення поваги й захисту
цивільного населення та цивільних об'єктів сторони, що перебувають у конфлікті, повинні завжди
розрізняти цивільне населення й комбатантів, а також цивільні й воєнні об'єкти та відповідно
спрямовувати свої дії тільки проти воєнних об'єктів (Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від
12 серпня 1949 року, статті 48, 52, Звичаєве МГП, норми 1, 7). 

Захист цивільних об’єктів припиняється, коли ці об’єкти починають використовувати у військових цілях. 

Запобіжні заходи під час здійснення нападу передбачають, зокрема, але не виключно, що той, хто планує
напад або приймає рішення про його здійснення, має зробити все практично можливе, щоб
пересвідчитися в тому, що об’єкти нападу не є ані цивільними особами, ані цивільними об’єктами та не
підлягають особливому захисту, а є саме воєнними об’єктами (Додатковий протокол І до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, стаття 57, Звичаєве МГП, норма 16). 

Напади невибіркового характеру, зокрема, напади, що не спрямовані на конкретну військову ціль, або
напади, під час яких застосовуються методи чи засоби ведення воєнних дій, які не можуть бути
спрямовані на конкретну військову ціль, заборонені. 

У випадку сумніву у тому, чи не використовується об’єкт, який звичайно призначений для цивільних цілей,
наприклад, відправлення культу, житловий будинок, школа, для ефективної підтримки військових дій,
передбачається, що такий об’єкт використовується в цивільних цілях (Додатковий протокол І до
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, стаття 52).

Умисні напади на цивільне населення або на окремих цивільних осіб, умисні напади на цивільні об’єкти,
використання присутності цивільної особи для захисту від військових дій, а також деякі інші споріднені з
ними діяння, вчинені під час міжнародного збройного конфлікту, є воєнними злочинами в розумінні
Римського статуту Міжнародного кримінального суду (Статут МКС, стаття 8). 

      ПРИМІТКА 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини
станом на 19.03.2022 має відомості про 2361 постраждалих
в Україні: 902 загиблих і 1459 поранених. 

Загиблими рахуються 179 чоловіків, 134 жінок, 11 дівчаток і
25 хлопчиків, а також 39 дітей і 514 дорослих, стать яких
поки невідома. Поранення отримали 156 чоловіків, 117
жінок, 22 дівчаток і 16 хлопчиків, а також 60 дітей і 1088
дорослих, стать яких поки невідома. УВКПЛ зазначає, що
реальні цифри постраждалих вище, але відповідна
інформація потребує перевірки та уточнення. 
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Протягом минулих двох тижнів збройні сили РФ своїми діями продовжували загрожувати спорудам та
установкам підвищеної небезпеки. 

НАПАДИ НА ОБ’ЄКТИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОСОБЛИВИМ
ЗАХИСТОМ: СПОРУДИ ТА УСТАНОВКИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

2

ПРИКЛАДИ:

14 березня було пошкоджено лінію електропередач, що живить Чорнобильську АЕС, а біля
енергоблоку № 1 Запорізької АЕС російські військові підірвали частину мін, що не розірвалися в
ході бойових дій. 

16 березня російські військові здійснили невдалу спробу наступну в напрямку
Південноукраїнської АЕС. 

21 березня обстріл території ПАТ «Сумихімпром» та пошкодження резервуару з аміаком. Витік
аміаку. 
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ЧОМУ ЦЕ ПОРУШЕННЯ

Згідно з нормами МГП установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні
електростанції, - не повинні ставати об'єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення
небезпечних сил та наступні важкі втрати серед цивільного населення. Напад заборонено навіть в тих
випадках, коли такі об’єкти є військовими об’єктами (Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від
12 серпня 1949 року, стаття 56). Під час здійснення нападів на споруди та установки підвищеної небезпеки
особлива увага повинна приділятися тому, щоб під час таких нападів уникати вивільнення небезпечних
сил та надмірних втрат серед цивільного населення (Звичаєве МГП, норма 42).

Водночас, заборона нападу на ці об’єкти не є
абсолютною. Наприклад, особливий захист від
нападу по відношенню до АЕС припиняється в тому
випадку, якщо АЕС виробляє електроенергію для
регулярної істотної та безпосередньої підтримки
військових операцій та якщо такий напад є єдиним
практично можливим способом припинити таку
підтримку.

Цілком очевидно, що українські АЕС є суто
цивільними об’єктами та не є військовими об’єктами.
Поблизу АЕС немає інших військових об’єктів.
Наслідки ведення військових дій поблизу станцій,
пошкодження їх інфраструктури, в більшості
випадках є непередбачуваними та становлять
виключну небезпеку.

Вчинений під час міжнародного збройного
конфлікту умисний напад на АЕС є воєнним
злочином в розумінні Римського статуту
Міжнародного кримінального суду (Статут МКС,
стаття 8, пункт 2 (b) (іі), (іv)). 
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Майже зі всіх окупованих населених пунктів продовжують надходити численні повідомлення про
знищення, захоплення та/або розграбування майна, що належить фізичним та юридичним особам,
державі та територіальним громадам. У якості прикладу наводимо лише пару таких повідомлень. 

ЗНИЩЕННЯ ТА ЗАХОПЛЕННЯ МАЙНА, РОЗГРАБУВАННЯ

3
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ПРИКЛАДИ:

14 березня з’явилася інформація про розграбування росіянами історико-культурного музею-
заповідника «Садиба Попова» у Василівському районі Запорізької області. Перед розграбуванням музей
обстріляли з артилерії. 

21 березня з’явилася інформація про зникнення п’яти кораблів, завантажених зерном, з Бердянського
торгівельного порту. Зазначається, що їх відігнали в невідомому напрямку російські буксири.
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ЧОМУ ЦЕ ПОРУШЕННЯ

Норми МГП забороняють грабіж. На окупованій території дозволено конфісковувати рухому суспільну
власність, яку можна використовувати для воєнних операцій; приватну власність необхідно поважати, її не
дозволено конфісковувати, окрім випадків, коли знищення або захоплення такої власності вимагає
нагальна військова необхідність (Четверта Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року, стаття 53,
Звичаєве МГП, норми 49-51).

Незаконне, безглузде або широкомасштабне знищення та привласнення майна, не викликане військовою
необхідністю, розграбування населених пунктів, а також деякі інші споріднені з ними діяння, вчинені під
час міжнародного збройного конфлікту, є воєнними злочинами в розумінні Римського статуту
Міжнародного кримінального суду (Статут МКС, стаття 8).

Ілюстративне фото: Мстислав Чернов Ілюстративне фото: Мстислав Чернов 



ГОЛОД І ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ГУМАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ

НАПАДИ НЕВИБІРКОВОГО ХАРАКТЕРУ

4

Продовжується блокада російськими військами м. Маріуполя, в якому можуть перебувати близько 300-
400 тис. цивільного населення. Незважаючи на те, що росіяни почали випускати частину населення
власним транспортом на виїзд з міста в напрямку Бердянська-Запоріжжя, велика кількість жителів все ж
таки досі не мають змоги полишити місто. Гуманітарні вантажі та автобуси для організованої евакуації
людей до міста не пропускаються. В місті відсутні централізоване водопостачання, включно з питною
водою, світло, опалення, не можливо придбати продукти харчування. Ситуація в місті критична. Постійно
надходить інформація про голод серед цивільного населення. 

Подібна поведінка збройних сил РФ дає підстави стверджувати про наявність ознак використання голоду
серед цивільного населення як методу ведення війни.

У схожій ситуації перебувають інші міста, які обороняються: Чернігів, Суми, Ізюм та інші. Критична
гуманітарна ситуація в м. Славутич (Київська обл.), окупованих населених пунктах Іванківської,
Димерської, Поліської територіальних громад та в багатьох інших населених пунктах, куди не
пропускається гуманітарна допомога.  
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ПРИКЛАД:

14 березня росіяни розбомбили одну з насосних
станцій «Чернігівводоканалу». Повідомлялося про
загибель 4 людей.  

Ілюстративне фото: Lynsey Addario
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ЧОМУ ЦЕ ПОРУШЕННЯ

Заборонено використовувати голод серед цивільного населення як метод ведення війни, а також
піддавати нападу, знищувати, вивозити чи робити непридатними об'єкти, необхідні для виживання
цивільного населення. Сторони конфлікту повинні надавати дозвіл і сприяти швидкому і
безперешкодному надходженню гуманітарної допомоги до цивільних осіб, що її потребують, за умови,
що така допомога має неупереджений характер, здійснюється без дискримінації і підлягає контролю з
боку сторін конфлікту (Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, стаття 54,
Звичаєве МГП, норми 53-56).

Умисне вчинення дій, що піддають цивільне населення голоду, в якості способу ведення війни шляхом
позбавлення його предметів, необхідних для виживання, включаючи умисне створення перешкод для
надання допомоги, як це передбачено в Женевських конвенціях, є воєнним злочином в розумінні
Римського статуту Міжнародного кримінального суду (Статут МКС, стаття 8).

13 Ілюстративне фото: Emilio Morenatti



Протягом минулих двох тижнів в мережі Інтернет починають з’являтися перші повідомлення про
переміщення збройними силами РФ українського цивільного населення окупованої росіянами території
за межі нашої держави. Деякі з таких повідомлень станом на зараз важко перевірити, але ймовірність
відповідного розвитку подій виглядає доволі високою.

ДЕПОРТАЦІЯ ТА ПРИМУСОВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО
НАСЕЛЕННЯ ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ

5

14
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ПРИКЛАДИ: 

18 березня з’явилося фото списку людей, яких нібито вивезли з військового містечка,
розташованого у м. Гостомелі Київської області, на територію Республіки Білорусь.

19 березня Маріупольська міська рада повідомляла, що за останній тиждень кілька тисяч
маріупольців було вивезено російськими військовими на територію РФ (з Лівобережного району
міста, що контролюється росіянами). 

15
Джерело: Associated Press

ЧОМУ ЦЕ ПОРУШЕННЯ

Забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або
депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави
або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні. 

Однак окупаційна держава може здійснювати загальну або часткову евакуацію з певної території, якщо
це є необхідним для забезпечення безпеки населення або зумовлено особливо вагомими причинами
військового характеру. Проведення таких евакуацій не може передбачати переміщення осіб, що
перебувають під захистом, за межі окупованої території за винятком випадків, коли цього неможливо
уникнути з матеріальних причин (Четверта Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року, стаття 49,
Звичаєве МГП, норма 129). 

Навмисна депортація чи переміщення всього або частини населення окупованої території у межах цієї
території чи за її межі на порушення статті 49 Четвертої Женевської конвенції, розглядається як серйозне
порушення міжнародного гуманітарного права (Додатковий протокол І до Женевських конвенцій від 12
серпня 1949 року, стаття 85) та воєнний злочин в розумінні Римського статуту Міжнародного
кримінального суду (Статут МКС, стаття 8, пункт 2 (b) (viiі)). 

Ілюстративе фото: Associated Press

Нарешті, 21 березня МЗС України оприлюднило заяву
щодо незаконного вивезення українських дітей на
територію Росії. В заяві зазначається, що 19 березня
російські окупаційні війська вивезли на територію РФ
2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих
районах Донецької та Луганської областей.

Ілюстративне фото: Андрій Дубчак



СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО

НАПАДИ НЕВИБІРКОВОГО ХАРАКТЕРУ
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ПРИКЛАД:

18 березня в медіа було оприлюднено лист Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини від
18.03.2022, в якому повідомлялося, що з початку збройної агресії Росії проти України (вочевидь мається на
увазі період з 24.02.2022) на цілодобову «гарячу лінію» Омбудсмена надходила інформація про вчинення
насильницьких злочинів військовослужбовцями ЗС РФ, зокрема, сексуального насильства. Подробиці в
листі не повідомляються. 

22 березня Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що українські правоохоронці
оголосили першу підозру за зґвалтування жінки російському військовослужбовцю. Повідомлялося, що
військовий вбив беззбройного чоловіка та зґвалтував його дружину. Злочин було скоєно в одному із сіл
Броварського району (Київська обл.). 

 
      ЗМІСТ ПОРУШЕННЯ

Жінки потребують особливого захисту від будь-якого зазіхання на їхню честь, і, зокрема, захисту від
зґвалтування, примушування до проституції чи будь-якої іншої форми посягання на їхню моральність (IV
Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року, стаття 27, Додатковий протокол І до Женевських конвенцій
від 12 серпня 1949 року, стаття 76).

В резолюції 3318 (ХХІХ) від 14 грудня 1974 року ГА ООН проголосила Декларацію про захист жінок і дітей
при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів, в якій закликала держави-члени ООН
докласти всіх зусиль, щоб уберегти жінок та дітей від руйнівних наслідків війни, домогтися заборони
щодо них таких заходів, як катування, принизливе поводження та насильство. 

Широкопоширена чи систематична практика зґвалтувань та будь-яких інших форм сексуального
насильства порівнянної тяжкості є злочином проти людяності, як його визначено статтею 7 Римського
статуту Міжнародного кримінального суду (Статут МКС, ст. 7, п. 1 (g)).

*

Згвалтування розглядається в розумінні Римського статуту також як воєнний злочин (Статут МКС, ст. 8, п.
2 (b) (хxii)). 

Сексуальне насильство в ситуаціях, пов’язаних із збройним конфліктом, в різних формах набуло свого
поширення ще з 2014 року, з самого початку збройної агресії Росії проти України, про що СЦГІ
неодноразово повідомляв в своїх публікаціях, дослідження та інших матеріалах. Наприклад, звіт: «Війна
без правил: ГОН, пов’язане зі збройним конфліктом на сході України»:

Починають з’являтися перші повідомлення про вчинення сексуального насильства комбатантами. 

https://totalaction.org.ua/
https://totalaction.org.ua/books
https://totalaction.org.ua/public/upload/book/1526026794_gon_201117_web_(1).pdf


Все більше набуває поширення практика незаконних затримань ЗС РФ та утримання в місцях несвободи
цивільних осіб, зокрема журналістів у зв’язку з їх професійною діяльністю. Нижче наводяться відомі нам
приклади затримань.

ПРИМУСОВІ ЗНИКНЕННЯ ТА СВАВІЛЬНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
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ПРИКЛАДИ:

14 березня в окупованому Бердянську росіяни затримали священника ПЦУ Олега Ніколаєва. В його
будинку провели обшук.
 
15 березня в окупованому Бердянську росіяни затримали журналістку Вікторію Рощину. Як повідомило
hromadske, вони втратили зв’язок зі своєю кореспонденткою 12 березня, а напередодні жінка ймовірно
вирушила із Запоріжжя до Маріуполя. 

15 березня з’явилося повідомлення про масові затримання цивільного населення в окупованих Боромлі
та Тростянці (Сумська обл.). 

 

      Дати затримань, імена потерпілих та обставини затримань, можуть містити неточності. *



Джерело: Felipe Dana

15 березня сільський голова Чулаківки (Херсонська обл.)
Олександр Мусієнко повідомив, що російські військові
фактично тримають його в заручниках в будівлі сільради.

15 березня після мітингу в Бердянську було затримано
громадського активіста Віталія Шевченка. Також було
затримано ще кількох активістів, імена яких поки не відомі. 

15 березня російські військові в приміщенні Бучанської
міськради затримали співробітників і волонтерів, загалом
шістьох осіб, включно з керуючим справами міськради
Дмитром Гапченком. 

15 березня був затриманий Максим Негров, громадський
діяч з Херсона, директор ТОВ «Таврійський парк».  

16 березня російські військові затримали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його
заступника Юрія Палюха.

17 березня російські військові затримали голову Великобурлуцької громади (Харківська обл.) Віктора
Терещенка. Чоловіка утримували в приміщенні місцевого відділення поліції. 

18 березня з’явилася інформація про затримання росіянами секретаря міськради Нової Каховки Дмитра
Васильєва. За словами його дружини, чоловіка понад дві доби утримують в підвали місцевого відділу
поліції, що використовується росіянами як «комендатура». 

20 березня росіяни затримали першого заступника мера Енергодара — Івана Самойдюка. 

20 березня у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади (Чернігівська обл.) російські військові
затримали сільського старосту Миколу Будаловського та місцеву депутатку – директорку школи Тетяну
Безлюдну. Наявна також інформація про затримання сільського старости Грем’яча (Новгород-Сіверська
громада), якого ймовірно вивезли на територію Росії. В селі Нова Басань однойменної громади
повідомляють про викрадення двох працівників місцевого самоврядування (дана інформація може бути
неточною). 
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Ілюстративне фото: Petros Giannakouris

20 березня російські військові в будівлі готелю EcoSpace (с. Толокунь, Вишгородський р-н, Київська обл.)
затримали цивільного громадянина Романа Шульгу. 

В період часу з 20 по 23 березня в Бердянську російськими військами було викрадено бізнесмена та
народного депутата України Олександра Пономарьова. За попередніми даними, чоловік приймав участь
в роботі гуманітарного штабу в Бердянську, а станом на 20 березня зв’язок з ним було втрачено. 

21 березня на Харківщині росіяни затримали голову села Циркуни Миколу Сікаленка, а в Мелітополі -
журналістів Юлію Ольховську та Любов Чайку, видавця Михайла Кумка з дружиною та редактора газети
«Мелітопольські відомості» Євгенія Боряна. 

21 березня в Таврійській ОТГ (Херсонщина) із власного будинку російськими військовими був
викрадений директор Чорнянського ліцею Віктор Кудлай. 
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Джерело: Felipe Dana
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21 березня (орієнтовно) в Голопристанській ОТГ (Херсонщина) безслідно зникли староста с. Стара
Збур'ївка Маруняк Віктор Васильович та місцевий житель с. Нової Збур’ївки (ім’я не повідомляється). 

21 березня з’явилося повідомлення про те, що 19 березня російські військові затримали міського голову
Берислава Олександра Шаповалова та ще одного місцевого активіста, ім’я якого не повідомляється.
Херсонська ОДА зазначає, що інформація про затримання, викрадення представників влади, активістів,
громадських діячів щодня надходить зі всієї області. 

22 березня військовими РФ з власного помешкання був викрадений житель Каховки Шахаєв Микола
Миколайович, 1985 р. н. 

22 березня російські військові затримали жителя Каховки Прусаєва Ігоря Олександровича, 1999 р. н. 

23 березня російськими військовими було викрадено
гендиректора Херсонського обласного музикального
драматичного театру, президента міжнародного
театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голову
Євразійської театральної асоціації - Олександра Книгу. 

23 березня російські військові викрали 75-річного Йосипа
Залізецького, батька мелітопольської журналістки, головреду
видання «Главная газета Мелитополя» та «Ріа-Мелітополь» -
Світлани Залізецької.  

24 березня в с. Стара Збур’ївка Голопристанської ОТГ
(Херсонщина) російські військові затримали кілька жителів
села, включно з лікаркою місцевої амбулаторії. Імена
затриманих не повідомляються. 

Ілюстративне фото: Emilio Morenatti
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Джерело: Felipe Dana

ЧОМУ ЦЕ ПОРУШЕННЯ

Забороняється примусове зникнення та свавільне позбавлення волі (Звичаєве МГП, норми 98, 99),
направлене проти цивільних осіб. 

Що стосується журналістів, то МГП розглядає їх як цивільних осіб, що користуються захистом Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них, за умови, що такі особи не вчиняють
ніяких дій, що несумісні з їх статусом цивільних осіб (з урахуванням права військових кореспондентів на
статус військовополоненого). Вони мають право, зокрема, але не виключно, за будь-яких обставин на
повагу до їх особистості, честі, сімейних прав та право на гуманне поводження, зокрема, вони мають бути
захищені від будь-яких актів насильства або залякування. 

Широкопоширена чи систематична практика насильницьких зникнень, поміщення до в’язниць або іншого
жорстокого позбавлення фізичної свободи в порушення основоположних норм міжнародного права, є
злочином проти людяності, як його визначено статтею 7 Римського статуту Міжнародного кримінального
суду (Статут МКС, ст. 7, п. 1 (е), (і)).

Незаконне позбавлення свободи, взяття заручників та деякі інші споріднені з ними діяння розглядаються в
розумінні Римського статуту також як воєнний злочин (Статут МКС, ст. 8, п. 2 (а) (vii) (viii)). 

Практика незаконних затримань та утримання в місцях несвободи цивільних осіб, зокрема журналістів у
зв’язку з їх професійною діяльністю, набула свого поширення ще з 2014 р., з самого початку збройної
агресії Росії проти України, про що СЦГІ та інші правозахисні організації неодноразово повідомляли в
своїх публікаціях, дослідження та інших матеріалах. 

Раніше було відомо про затримання депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової, мера Мелітополя
Івана Федорова, журналіста з Каховки Олега Батуріна, громадської активістки з Мелітополя Ольги
Гайсумової, голови Мелітопольської райради Сергія Прийми, мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва,
голови Іванкового Тетяни Свириденко, голови Щастинської ВЦА Володимира Тюріна, рятувальника
Олексія Данченка, жителя смт Ворзель Дмитра Самоктала, активіста з Нової Каховки Сергія Цигіпа. 

Частину зі всіх перелічених вище людей згодом було звільнено, місце перебування інших - невідоме. 

Фото: Євген Малолєтка 

https://totalaction.org.ua/
https://totalaction.org.ua/books
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20 березня з’явилося повідомлення про створення в Україні Національного інформаційного бюро, що
опікуватиметься питаннями військовополонених, загиблих, зниклих безвісти та викрадених цивільних
осіб.  

Найближчим часом має повноцінно запрацювати сайт Бюро. Поки на сайті можна знайти лише базову
інформацію, зокрема, контактні номери телефонів Бюро. 

Про створення/функціонування аналогічної організації в РФ поки достовірно нічого не відомо. 

З чим пов’язано створення Бюро:

Конвенція про поводження з військовополоненими та Конвенція про захист цивільного населення під
час війни (Третя Женевська конвенція від 12 серпня 1949 року, стаття 122, та Четверта Женевська
конвенція від 12 серпня 1949 року, стаття 136, відповідно) передбачають, що з самого початку конфлікту та
у всіх випадках окупації кожна зі сторін, що перебувають в конфлікті, має заснувати офіційне Довідкове
Бюро (1) у справах військовополонених, що перебувають під її владою; (2) якому буде доручено збирати
та передавати відомості про осіб, що перебувають під її заступництвом та під її владою. 

Таким чином, Україна виконала свої зобов’язання за Женевськими конвенціями та вочевидь очікує
дотримання відповідних конвенційних вимог з боку влади РФ. 
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незаконне затримання та утримання;
нелюдське поводження;
тортури;
залучення неповнолітніх осіб до організованих збройних формувань;
гендерно-обумовлене насильство.

З 2014 року СЦГІ документує порушення прав людини, скоєні під час війни в Україні. Команда СЦГІ
пройшла низку спеціалізованих тренінгів, де навчилася правильно збирати, обробляти та зберігати
свідчення постраждалих. 

Протягом 2014 – 2021 рр. інтерв’юери Центру відвідали чи не кожне місто Донецької та Луганської
областей (на підконтрольній Уряду території), щоб зібрати десятки свідчень про порушення прав людини
із перших уст. Ми збирали інформацію про грубі порушення прав людини, спричинені збройним
конфліктом, серед яких:

СЦГІ пропонує постраждалим безкоштовну юридичну допомогу у форматі консультацій та супроводу в
судових справах.

Не зважаючи на нові виклики, пов’язані з широкомасштабним вторгненням Росії, ми продовжуємо свою
правозахисну діяльність. Закликаємо всіх постраждалих та свідків порушень прав людини та/або норм
МГП повідомляти нам про відповідні порушення:

Email: info@eucci.org 

Тел.: +38 (044) 5781438, + 38 (063) 6409640.

* КОНТАКТИ


